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5.12.2018 A8-0411/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 

centrálneho uzla transparentnosti pre 

všetky inštitúcie a agentúry EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. podporuje záväzok ombudsmanky 

zlepšovať transparentnosť lobingu v EÚ; 

zdôrazňuje dôležitosť prijatia vhodného 

legislatívneho aktu, ktorým sa register 

transparentnosti EÚ stane povinný a právne 

záväzný pre všetky inštitúcie a agentúry 

EÚ a pre zástupcov záujmových skupín, 

čím sa zabezpečí úplná transparentnosť 

lobingu; 

19. podporuje záväzok ombudsmanky 

zlepšovať transparentnosť lobingu v EÚ; 

zdôrazňuje dôležitosť prijatia vhodného 

legislatívneho aktu, ktorým sa register 

transparentnosti EÚ stane povinný a právne 

záväzný pre všetky inštitúcie a agentúry 

EÚ a pre zástupcov záujmových skupín, 

čím sa zabezpečí najvyššia možná úroveň 

transparentnosti lobingu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, aké dôležité je 

pravidelne aktualizovať a výrazne zlepšiť 

presnosť údajov v registri transparentnosti 

EÚ vrátane povinnosti lobingových 

advokátskych kancelárií uviesť všetkých 

svojich klientov; vyzdvihuje potrebu 

bezplatne sprístupniť všetky informácie 

o vplyve lobistov, ktoré budú komplexné 

a ľahko prístupné verejnosti; je 

presvedčený, že sa musí zabezpečiť úplná 

transparentnosť financovania všetkých 

zástupcov záujmových skupín; vyzýva 

k tomu, aby sa každej organizácii, ktorá 

porušuje pravidlá týkajúce sa efektu 

otáčavých dverí, pozastavila platnosť 

registrácie v registri transparentnosti; 

20. zdôrazňuje, aké dôležité je 

pravidelne aktualizovať a výrazne zlepšiť 

presnosť údajov v registri transparentnosti 

EÚ; domnieva sa, že profesionálne 

konzultantské spoločnosti, právnické 

firmy a samostatne zárobkovo činní 

konzultanti by mali uvádzať presný objem 

činností, na ktoré sa register vzťahuje, 

pričom uznáva, že určitým osobám môžu 

vnútroštátne právne predpisy v niektorých 

členských štátoch brániť v splnení 

požiadaviek registra transparentnosti; je 

presvedčený, že sa musí zabezpečiť úplná 

transparentnosť financovania všetkých 

zástupcov záujmových skupín;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. poukazuje na zistenia 

ombudsmanky, že pretrvávajúce členstvo 

prezidenta ECB v skupine G30 

predstavuje nesprávny úradný postup, 

pretože vyvolalo vo verejnosti dojem, že 

nezávislosť ECB od súkromných 

finančných záujmov by mohla byť 

ohrozená; zdôrazňuje, že členovia 

Výkonnej rady ECB by sa mali zdržať aj 

členstva vo fórach alebo iných 

organizáciách, ktoré zahŕňajú vedúcich 

predstaviteľov bánk pod dohľadom ECB; 
berie na vedomie odporúčania 

ombudsmanky z 15. januára 2018 o účasti 

prezidenta ECB a členov jej 

rozhodovacích orgánov v skupine G30 

a naliehavo žiada ECB, aby zmenila 

príslušné pravidlá s cieľom zabezpečiť 

vykonávanie najvyšších etických 

štandardov a štandardov týkajúcich sa 

zodpovednosti v praxi; 

21. opätovne zdôrazňuje, že 

nezávislosť ECB dáva členom výkonnej 

rady slobodu prijímať zodpovedné 

rozhodnutia o účasti na fórach, a to na 

základe dodržiavania príslušných 

pravidiel zodpovednosti vrátane pravidiel, 

ktoré nie sú prístupné širokej verejnosti, 

ak to považujú za potrebné na 

zabezpečenie najlepšieho vedenia menovej 

politiky ECB; berie na vedomie stanovisko 

ombudsmanky z 5. júla 2018; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. je presvedčený, že Komisia počas 

postupu, ktorý použila na vymenovanie 

Martina Selmayra za svojho nového 

generálneho tajomníka, nedodržala 

zásady transparentnosti, etiky a právneho 

štátu; veľmi ľutuje rozhodnutie Komisie 

potvrdiť pána Selmayra vo funkcii jej 

nového generálneho tajomníka bez 

ohľadu na rozsiahlu a širokú kritiku zo 

strany občanov EÚ a poškodenie dobrého 

mena, ktoré utrpela celá EÚ; zdôrazňuje, 

že pán Selmayr musí odstúpiť z funkcie 

generálneho tajomníka Komisie, a vyzýva 

Komisiu, aby prijala nový postup na 

vymenovanie svojho generálneho 

tajomníka, ktorým sa zabezpečí 

dodržiavanie najvyšších noriem z hľadiska 

transparentnosti, etiky a právneho štátu; 

22. vyzýva Komisiu, aby prijala nový 

postup na vymenovanie svojho 

generálneho tajomníka, ktorým sa 

zabezpečí dodržiavanie najvyšších noriem 

z hľadiska transparentnosti, etiky 

a právneho štátu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva ombudsmanku, aby naďalej 

pracovala na posilňovaní etických pravidiel 

v inštitúciách EÚ s cieľom vyriešiť 

problémy týkajúce sa efektu otáčavých 

dverí a zaistiť úplnú transparentnosť 

všetkých informácií súvisiacich s týmito 

prípadmi vrátane rýchleho zverejnenia 

mien všetkých zúčastnených vyšších 

úradníkov EÚ; s potešením očakáva 

ombudsmankinu analýzu toho, ako 

Komisia vykonáva jej usmernenia a návrhy 

na zlepšenie riešenia situácií, ktoré sa 

týkajú efektu otáčavých dverí, vrátane 

možnosti prijímať legislatívne pravidlá na 

predchádzanie takýmto situáciám 

a prípadnému zneužívaniu a na ich 

postihovanie; 

23. vyzýva ombudsmanku, aby naďalej 

pracovala na posilňovaní etických pravidiel 

v inštitúciách EÚ s cieľom vyriešiť 

problémy týkajúce sa efektu otáčavých 

dverí a zaistiť najvyššiu možnú úroveň 

transparentnosti všetkých informácií 

súvisiacich s týmito prípadmi vrátane 

rýchleho zverejnenia mien všetkých 

zúčastnených vyšších úradníkov EÚ; 

s potešením očakáva ombudsmankinu 

analýzu toho, ako Komisia vykonáva jej 

usmernenia a návrhy na zlepšenie riešenia 

situácií, ktoré sa týkajú efektu otáčavých 

dverí, vrátane možnosti prijímať 

legislatívne pravidlá na predchádzanie 

takýmto situáciám a prípadnému 

zneužívaniu a na ich postihovanie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. opakovane vyzýva Komisiu, aby 

zaručila iniciatívne zverejňovanie a úplnú 

transparentnosť v súvislosti so 

zamestnávaním bývalých komisárov po 

skončení funkčného obdobia; vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila úplnú 

nezávislosť a zodpovednosť etickej 

komisie a vyzýva ombudsmanku, aby aj 

naďalej hodnotila a predkladala správy 

o akomkoľvek možnom konflikte záujmov 

členov etickej komisie; 

27. opakovane vyzýva Komisiu, aby 

zaručila iniciatívne zverejňovanie 

a najvyššiu možnú úroveň 

transparentnosti v súvislosti so 

zamestnávaním bývalých komisárov po 

skončení funkčného obdobia; vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila úplnú 

nezávislosť a zodpovednosť etickej 

komisie a vyzýva ombudsmanku, aby aj 

naďalej hodnotila a predkladala správy 

o akomkoľvek možnom konflikte záujmov 

členov etickej komisie; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

28. blahoželá ombudsmanke k jej 

strategickému vyšetrovaniu týkajúcemu sa 

transparentnosti legislatívneho procesu 

Rady (OI/2/2017/TE), vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že Rada na jej 

zistenia neodpovedala v stanovenej lehote; 

s poľutovaním konštatuje, že ide 

o opakujúcu sa záležitosť, ktorá sa neustále 

objavuje aj v sťažnostiach predkladaných 

ombudsmanke; okrem toho je presvedčený, 

že táto záležitosť by sa mala považovať za 

mimoriadne dôležitú, pokiaľ ide 

o demokratický život Únie a efektívnu 

účasť občanov na celom kontinente, keďže 

bráni naplneniu záväzkov vyplývajúcich 

z ústavných zmlúv a Charty základných 

práv; v tejto súvislosti berie na vedomie 

zistenia ombudsmanky v nedávnom 

prípade (1272/2017/LP – zamietnutie 

prístupu verejnosti k stanovisku právneho 

servisu Rady, ktoré sa týka 

medziinštitucionálnej dohody o registri 

transparentnosti), z ktorého vyplynulo, že 

tento problém je hrozbou pre zásadu 

inštitucionálnej rovnováhy a že je 

v rozpore so základnou praxou vzájomnej 

lojálnej spolupráce; poukazuje na to, že 

po zamietnutí žiadosti nie je možné ad hoc 

vykonať ex post kontrolu; 

28. blahoželá ombudsmanke k jej 

strategickému vyšetrovaniu týkajúcemu sa 

transparentnosti legislatívneho procesu 

Rady (OI/2/2017/TE), vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že Rada na jej 

zistenia neodpovedala v stanovenej lehote; 

s poľutovaním konštatuje, že ide 

o opakujúcu sa záležitosť, ktorá sa neustále 

objavuje aj v sťažnostiach predkladaných 

ombudsmanke; okrem toho je presvedčený, 

že táto záležitosť by sa mala považovať za 

mimoriadne dôležitú, pokiaľ ide 

o demokratický život Únie a efektívnu 

účasť občanov na celom kontinente, keďže 

bráni naplneniu záväzkov vyplývajúcich 

z ústavných zmlúv a Charty základných 

práv; 

Or. en 



 

AM\1171303SK.docx  PE631.567v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

5.12.2018 A8-0411/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. nalieha na ombudsmanku, aby 

začala strategické vyšetrovanie s cieľom 

posúdiť, či inštitúcie, úrady a agentúry 

EÚ, ako je Európska chemická agentúra 

(ECHA), Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín (EFSA) a Európska agentúra pre 

lieky (EMA), zabezpečujú, aby boli zber, 

hodnotenie a zverejňovanie vedeckých 

dôkazov úplne nezávislé, transparentné, 

nestranné, presné a nevyskytoval sa pri 

nich žiaden konflikt záujmov, a či sú 

zavedené riadne politiky a procesné 

záruky, najmä pokiaľ ide o GMO, 

glyfozát, pesticídy, rastlinolekárske 

a biocídne výrobky a liečivá; navrhuje 

v tejto súvislosti ďalšie vyšetrovanie 

zloženia a výberových konaní vedeckých 

výborov a panelov týchto agentúr, aby sa 

zabezpečila ich úplná nezávislosť a aby sa 

zaviedli najprísnejšie mechanizmy 

zabraňujúce akémukoľvek prípadnému 

konfliktu záujmov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. žiada, aby sa úradu ombudsmana 

pridelilo viac finančných a ľudských 

zdrojov, aby sa mohol vysporiadať so 

súčasným aj budúcim množstvom práce 

a aby bol schopný zastávať svoju kľúčovú 

úlohu zlepšovať postupy dobrej správy 

vecí verejných v EÚ, čo je služba, ktorá 

má pre občanov Únie zásadný význam; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0411/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Peter Jahr 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0411/2018 

Eleonora Evi 

Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 

(2018/2105(INI)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

ombudsmanka vyšetrila konflikt záujmov 

medzi úlohou Komisie v trojke a jej 

zodpovednosťou ako strážkyne zmlúv 

a acquis; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


